
Önkormányzati Képviselő-testület  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: 11-9/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 26-án /szerdán/ 

18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal, Polgármester Irodája  

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Molnár Andrea képviselő 

 Soós Gyula képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Gulyás Erzsébet képviselő 

 

Távolmaradt  előzetesen nem jelentette be  : 

 

 Széll Pál képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Hováthné Papp Katalin pénzügyi főmunkatárs 

 Soós Gyula Nagycsaládos Egyesület elnöke 

                Varga János Egervölgye Sportegyesület elnöke  

 

  Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

  

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, Monostorapáti község 

Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel 5 tag jelen van. Elmondta, hogy naprend előtti 

felszólalás sem írásban, sem szóban nem érkezett. Majd a napirendi pontok ismertetése után 

kérte annak elfogadását a képviselő-testület tagjaitól, amelyet kézfeltartással jeleztek. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) Monostorapáti 406 hrsz-u telek HÉSZ módosítás –

partnerségi véleményezési szakasz lezárása -   
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b.) ASP pályázattal kapcsolatban eszközök, programok 

beszerzésére kivitelező kiválasztása  

c.) Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifavásárlásra    

 

Előadó: Takács Péter     polgármester  

 

1. napirend: a) Monostorapáti 406 hrsz-u telek HÉSZ. módosítás –partnerségi 

véleményezési szakasz lezárása 

 

Takács Péter polgármester az első napirendi pont ismertetésekor elmondta, hogy a 406. hrsz-

ú telek ügyében Helyi Építési Szabályzat illetve Szabályozási terv módosítása szükséges, a 

partnerségi véleményezés lezárult, vélemény nem érkezett. Kérte a képviselőket fogadják el a 

határozat tervezetet.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

63/2017. (VII.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési 

Szabályzat ill. Szabályozási terv 406 és 401  hrsz-ú telket érintő módosítása 

vonatkozásában, a partnerségi egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

1. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 

kapcsolatban a Partnerektől a megadott határidőn belül észrevétel nem 

érkezett, 

4. megállapítja, hogy a helyi építési szabályzat módosítás partnerségi 

véleményezési szakasza lezárul; 

5.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés 

dokumentálásáról és közzétételéről, 

6. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre 

bocsájtandó tervdokumentációt; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 

településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett 

valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 

dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 

elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre 

az állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém Megyei 

Kormányhivatalnak.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 
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1. napirend: b.) ASP. pályázattal kapcsolatban eszközök, programok beszerzésére 

kivitelező kiválasztása 

 

Takács Péter polgármester az ASP rendszerrel kapcsolatos előterjesztést kiegészítve 

elmondta, hogy 2018. január 01-től a programon a közigazgatási rendszer egy jelentős része 

fog majd futni és ősztől továbbképzéseken vesznek részt a hivatalban dolgozók. Véleménye 

szerint jó lenne, ha már a továbbképzésre rendelkezésükre állna az eszközállomány.  

 

Horváthné Papp Katalin főmunkatárs elmondta, hogy a programot még ősszel nem tudják 

használni, de az eszközöket már igen, amelyekre nagy szükségük lenne, mivel elég sok az 

elavult eszköz. Elmondta, hogy munkavégzésüket is nehezítik a korszerűtlen számítógépek, 

hozzátette most megvalósulhat az állam segítségével egy olyan eszközcsere, amely lehetővé 

teszi a modernebb eszközök használatával a könnyebb munkavégzést. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek a határozati javaslattal, mivel további hozzászólás nem volt. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

64/2017. (VII.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta „Az ASP-hez való csatlakozás eszközök és programok 

kivitelezőinek kiválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta: 

1. Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-testülete az INFEX 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  8220 Balatonalmádi, Deák F. u. 15. 

cég ajánlatát  - számítástechnikai eszközök -  beszerzésére  elfogadja 

bruttó 3.300.000.-ft. összegben.  

2. Képviselő-testület az  „Első-Lépés” 2007. Kft 2510 Dorog, Béla 

király u. 3/A. cég ajánlatát szintén elfogadja - a működésfejlesztés és 

szabályozási keretek kialakítása, az önkormányzati szakrendszerek 

adatminőségének javítása, migrációja és a tesztelés és élesítés 

feladatok elvégzésére -   bruttó  1.948.180 Ft. összegben.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelésről 

intézkedjen.  

A beszerzések a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című pályázatban kerül elszámolásra. 

Felelős: Takács Péter   

 polgármester  

 

Határidő: Azonnal 
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1. napirend: b.) Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifa vásárlásra  

 

Takács Péter polgármester a tűzifára vonatkozó támogatási igénnyel kapcsolatosan kifejtette, 

hogy külön rendeletet kell majd alkotni, ha a pályázatot benyújtják, hozzátette a rendeletben 

lehet majd szabályozni ki milyen feltételekkel igényelhet fát, természetesen a szociális 

jogszabályokkal összhangban. Véleménye szerint, akik már valamilyen szociális ellátásban 

részesülnek, valószínűsíthetően bele kerülnek a jogosultak körébe, de az idősebbek, a 80 éves 

korosztály számára is jó lehetne a tűzifa támogatás, annak ellenére, hogy ők nem igényelnék.  

 

Molnár Andrea képviselő szerint gondot okoz, hogy vannak olyan családok, akik visszaélnek 

a lehetőséggel, miután megkapják a fát eladják.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy miután átveszik a tűzifát már nem nyomon 

követhető mi történik a fával, problémaként emelte ki, hogy ha egy ingatlanon belül több 

család is lakik, ahol minden család igényelhet fát, így több köbméter fát is kaphatnak 

ugyanazon lakóháznál, amiből valószínűleg kerül eladásra is. Véleménye szerint, majd a 

rendeletben kell szabályozni, hogy helyrajzi számonként, ingatlanonként vagy 

háztartásonként kapjanak fát az arra rászorultak. 

 

Horváthné Papp Katalin főmunkatárs megosztotta tapasztalatát Kapolcs településre 

vonatkozóan, ahol egy helyrajzi számon két ingatlan is áll és két külön család, személy lakik 

ott,  ha mindketten jogosultak tűzifára, akkor egy helyrajzi számhoz két kérelem is érkezhet, 

ezért javasolta a háztartásonkénti szabályozást majd. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy differenciálni lehet, hogy ki hány köbméterre 

jogosult az ingatlanon belül, ha több család lakik illetve háztartás van egy épületben, nem egy 

egészet, hanem 0,5 köbméterre lennének jogosultak. Véleménye szerint, a rendeletet kell 

körültekintően  megalkotni, természetesen a jogszabállyal összhangban. 

 

Varga János képviselő szerint mindenképpen be kell nyújtani támogatásra az igényt és a 

rendeletalkotásnál kell körültekintőnek lenniük. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az erdészet illetve az 

erdőgazdálkodók 6 köbméter fát 100-140 ezer forint között adnak, ha igény lesz tűzifára, 

akkor a támogatással kevesebb költségbe kerülhetne az önkormányzatnak a jogosultak részére 

a téli tűzifa. Elmondta, ha benyújtják a támogatásra az igényt, akkor megkaphatnák még 

karácsony előtt, a fát, akik igénylik és a téli hónapokat átvészelnék hozzátette, akik 

rászorultak azoknak nagyon nagy segítséget jelentene. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait – mivel további hozzászólás 

nem volt - kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a szociális tűzifavásárlásra vonatkozó 

támogatási igény benyújtásával.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 
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65/2017. (VII.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti       község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló   46/2014.(IX.25.)BM. rendelet alapján 

támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifavására. 

Önkormányzat által igényelt mennyiség:  94  m3 keménylombos tűzifa. 

Az önkormányzat 119.380.-ft. plusz fuvar költséget önerőként 

költségvetéséből biztosítja.    

Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

Felelős: Takács Péter  

 Polgármester 

 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

 

 

Takács Péter polgármester további javaslat, vélemény hiányában megköszönte a részvételt és 

az ülést18 óra 15 perckor bezárta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter  Takács Lászlóné  

polgármester jegyző 

  


